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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 

EDITAL Nº 023, DE 12 DE JUNHO DE 2018 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 015/2018, DE 11 DE MAIO DE 2018, INSCRIÇÕES AO PROCESSO 

SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO - NÍVEL DE DOUTORADO, MESTRADO E ESPECIALIZAÇÃO PARA 

INGRESSO NO 2º SEMESTRE DE 2018 

 

  As Coordenações dos Programas de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa (PRPGP) tornam públicas as alterações ao Edital 015/2018, de 11 de maio de 2018, de inscrições 

para o processo seletivo da Pós-graduação, em nível de Doutorado, Mestrado e Especialização, para 

ingresso no segundo semestre de 2018. 

1. ALTERAR 

1.1. Página 252 - MESTRADO EM PATRIMÔNIO CULTURAL (CÓDIGO 1020) 

1.1.1. Onde se lê: 

58.5.1.4. O resultado desta etapa será divulgado no mural do PPGPPC, de forma preliminar, no dia 11 

de junho de 2018. 

58.5.1.5. Pedidos de reconsideração deverão ser feitos à Comissão de Seleção, em até 48 horas após 

a divulgação do resultado, por declaração assinada e digitalizada e enviada para o endereço 

eletrônico ppgppcufsm@gmail.com, ou protocoladas na Secretaria do PPGPPC. O resultado deve 

ser publicado no mural físico e na página do programa (www.ufsm.br/ppgppc) no dia 13 de junho de 

2018. 

1.1.2. Leia-se: 

58.5.1.4. O resultado desta etapa será divulgado no mural do PPGPPC, de forma preliminar, no dia 15 

de junho de 2018. 

58.5.1.5. Pedidos de reconsideração deverão ser feitos à Comissão de Seleção, em até 48 horas após 

a divulgação do resultado, por declaração assinada e digitalizada e enviada para o endereço 

eletrônico ppgppcufsm@gmail.com, ou protocoladas na Secretaria do PPGPPC. O resultado deve 

ser publicado no mural físico e na página do programa (www.ufsm.br/ppgppc) no dia 18 de junho 

de 2018. 

1.1.3. Onde se lê: 

58.5.2. Segunda Etapa: Entrevista e Defesa do Projeto de Dissertação, em caráter classificatório, as quais 

serão realizadas no período entre 18 a 22 de junho de 2018. As datas e horários serão divulgados no 

mural do PPGPPC. A Entrevista e a Defesa do Projeto de Dissertação serão de acordo com os critérios 

abaixo: 

a) Conhecimento na área de concentração e linha de pesquisa que se candidata; 

b) Avaliação de fluência verbal e vocabulário do candidato; 

c) Expectativa e objetivos do aluno com relação ao curso e a sua consonância com os objetivos do 

programa; 

d) Consonância do tema escolhido a ser trabalhado no mestrado com a trajetória pregressa do 

candidato; 

e) Disponibilidade para a realização do Curso; 

f) Defesa do Projeto de Dissertação; 

58.5.2.1. O candidato classificado para realizar o curso deverá obter nota mínima igual ou superior a 

seis (≥6,0). 
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1.1.4. Leia-se: 

58.5.2. Segunda Etapa: Entrevista e Defesa do Projeto de Dissertação, em caráter classificatório, as quais 

serão realizadas no período entre 20 a 22 de junho de 2018. As datas e horários serão divulgados no 

mural do PPGPPC. A Entrevista e a Defesa do Projeto de Dissertação serão de acordo com os critérios 

abaixo: 

a) Conhecimento na área de concentração e linha de pesquisa que se candidata; 

b) Avaliação de fluência verbal e vocabulário do candidato; 

c) Expectativa e objetivos do aluno com relação ao curso e a sua consonância com os objetivos do 

programa; 

d) Consonância do tema escolhido a ser trabalhado no mestrado com a trajetória pregressa do 

candidato; 

e) Disponibilidade para a realização do Curso; 

f) Defesa do Projeto de Dissertação; 

58.5.2.1. O candidato classificado para realizar o curso deverá obter nota mínima igual ou superior a 

seis (≥6,0). 

1.1.5. O Cronograma interno passa a vigorar com a seguinte redação:  

58.8. CRONOGRAMA INTERNO: 

Período de inscrição (por correio)  14 a 30 de maio de 2018, até 19h59min  

Primeira etapa (análise de projetos e currículos)  Até 08 de junho de 2018  

Divulgação da relação dos candidatos aprovados para a 
segunda fase  

15 de junho de 2018  

Divulgação da relação final dos candidatos aprovados 
para a segunda fase, após reconsiderações  

18 de junho de 2018  

Segunda etapa (entrevistas)  20 a 22 de junho de 2018  

Divulgação da relação dos candidatos aprovados na 
segunda fase  

25 de junho de 2018  

Divulgação da relação final dos candidatos aprovados e 
suplentes na segunda fase, após reconsiderações  

27 de junho de 2018  

Envio dos candidatos classificados e suplentes à PRPGP  29 de junho de 2018  

2. As demais informações e exigências contidas no EDITAL Nº 015/UFSM/PRPGP, DE 11 DE MAIO DE 

2018, completo, EDITAL Nº 017/UFSM/PRPGP, DE 16 DE MAIO DE 2018, EDITAL Nº 

018/UFSM/PRPGP, DE 24 DE MAIO DE 2018, e EDITAL Nº 019/UFSM/PRPGP, DE 28 DE MAIO DE 

2018, permanecem inalteradas e válidas.  

 

 

 

 

 

 

Paulo Renato Schneider 

Pró-Reitor 


